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ที ่ MILL 007/2565 

วันที ่13 พฤษภำคม 2565 
 
เรื่อง ค ำอธิบำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัไตรมำส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบรษิัทย่อยไตรมำส
ที่ 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท
แลว้ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้

 
ภำพรวมอุตสำหกรรม  

ในช่วงไตรมำส 1 ของปี 2565 เศรษฐกิจไทยปรบัตวัดีขึน้จำกไตรมำสก่อน ตำมมลูค่ำกำรส่งออกสินคำ้ที่เพิ่มขึน้จำก
อุปสงคข์องประเทศคู่คำ้ที่ปรบัตัวดีขึน้ อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมเหล็กภำยในประเทศไดร้บัผลกระทบจำกควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงรสัเซียและยูเครนที่ส่งผลกระทบต่ออุปทำนเหล็กในตลำดโลก ท ำใหเ้กิดควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบที่มีแนวโนม้
ปรบัตวัสงูขึน้ ส่งผลใหก้ำรลงทนุของภำคอตุสำหกรรมชะลอตวัลง 

จำกขอ้มลูของสถำบนัเหล็กและเหล็กกลำ้แห่งประเทศไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ประเทศไทยมีปรมิำณกำร
บริโภคเหล็กส ำเร็จรูปรวมทั้งสิน้ 4.04 ลำ้นตัน ลดลงรอ้ยละ 17.8 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นกำรบริโภค
เหล็กทรงยำวอยู่ที่ 1.57 ลำ้นตนั ลดลงรอ้ยละ 19.7 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน และกำรบรโิภคเหล็กทรงแบนอยู่ที่ 2.47 
ลำ้นตนั ลดลงรอ้ยละ 16.6 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อนหนำ้  
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 1 ปี 2565  
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 1/2564  YoY 
 

  ลำ้นบำท ลำ้นบำท  +/-ลำ้นบำท รอ้ยละ 
รำยไดร้วม                  5,150                       3,194               1,956                61  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร                  5,108                       3,148   1,960              62  
ตน้ทนุขำยและกำรบรกิำร                  4,879                       2,938   1,941              66  
ก ำไรขั้นตน้                  228                     210   18              9  
ค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรขำยและบรหิำร                     104                          103   1  1  
ตน้ทนุทำงกำรเงิน                      124                          131   -  7  -  5  
ก ำไรสุทธ*ิ                 111                       54    57         103  
EBITDA                     293  241                 52              22  

  
                                             
    



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

2 
 

 ส ำหรบัไตรมำส 1 ของปี 2565 บริษัทมีรำยได้
จำกกำรขำยและบรกิำรอยู่ที่ 5,108 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 62 โดยส่วนใหญ่มำจำกปริมำณกำรขำยเหล็กเส้น
และเหล็กแท่งทรงยำวที่เพิ่มขึน้ กอปรกับรำคำวัตถุดิบ
ปรบัตัวสูงขึน้ บริษัทจึงมีโอกำสในกำรท ำก ำไรจำกกำร
ขำยเหล็กแท่งทรงยำวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต
เหล็กเสน้ ในส่วนของตน้ทุนขำยและบริกำรอยู่ที่ 4,879 
ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 66 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จำกรำคำวัตถุดิบที่ปรบัตัวสูงขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีก ำไร
ขั้นต้นอยู่ที่  228 ล้ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้อยละ 9 จำกช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  

ในส่วนของตน้ทุนทำงกำรเงินอยู่ที่ 124 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จำกกำรช ำระคืน
เงินกูย้ืมระยะยำวของบรษิัท  

ขณะที่กำรเขำ้ลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทเริ่มสำมำรถรบัรูก้  ำไรไดแ้ลว้ โดยในไตรมำสนี ้บรษิัทมีส่วนแบ่งก ำไรจำก
บริษัทร่วมอยู่ที่ 69 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 37 ลำ้นบำท จำกที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิัทมีก ำไรสทุธิอยู่ที่ 111 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 
57 ลำ้นบำท และ EBITDA อยู่ที่ 293 ลำ้นบำท ซึ่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  

 
 
ณ วันที่  31 มีนำคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์

รวมอยู่ที่ 19,390 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 119 ลำ้นบำท จำก
ลกูหนีก้ำรคำ้เพิ่มขึน้ 962 ลำ้นบำท จำกกำรรอกำรช ำระ
ค่ำสินคำ้ที่จะถึงก ำหนด ขณะที่เงินจ่ำยล่วงหนำ้คำ่สินคำ้
ลดลง 509 ลำ้นบำท จำกกำรส่งมอบสินคำ้ที่ถึงก ำหนด
ให้แก่ลูกค้ำ  และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เก่ียวขอ้งกนัลดลง 394 ลำ้นบำท  
  
 

ส ำหรบัหนีสิ้นรวมของบริษัทอยู่ที่ 12,942 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 13 ลำ้นบำท  ซึ่งเพิ่มขึน้จำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบัน
กำรเงิน 410 ลำ้นบำท ขณะที่เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินลดลง 71 ลำ้นบำท จำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำม
ก ำหนดของบรษิัท เจำ้หนีก้ำรคำ้ลดลง 182 ลำ้นบำท จำกกำรช ำระค่ำวตัถดุิบและสินคำ้ เงินรบัล่วงหนำ้คำ่สินคำ้ลดลง 116 ลำ้น
บำท จำกกำรส่งมอบสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้  

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2565 อยู่ที่ 6,448 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 106 ลำ้นบำท จำกผลกำรด ำเนินงำน 
ในช่วง 3 เดือนแรกของบรษิัท  
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 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 
                         ขอแสดงควำมนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

        (นำงสำวจรุีรตัน ์ลปนำวณิชย)์ 
                                 กรรมกำร 


